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§ 44 Remiss av betänkande tillgängliga stränder, ett mer
differentierat strandskydd
Strandskyddet har tjänat Haninge väl. Haninges medborgare har, i relation till många andra
skärgårdskommuner, goda tillgång till strandnära områden. Rika växt och djurmiljöer har
kunnat skyddas genom ett strandskydd med lång kontinuitet. Strandskyddet har också gjort
oss bättre rustade att möta klimatförändringarna med stigande havsnivåer, skyfall, skred
m.m. Vänsterpartiet i haninge vill värna om det skydd och de möjligheter ett starkt
strandskydd medför.
Vänsterpartiet i haninge anser att långsiktiga konsekvenserna av förslagen avseende
tillgång till stränder för allmänheten samt skydd av miljö, biotoper och biologiska mångfalden
inte har utretts och klarlagts ordentligt i betänkadet. Vänsterpartiet ser mycket stor risk i att
den fortgående förlusten av fria stränder kommer att accelerera i skärgården, längs kusten,
vid större sjöar. och i anslutning till tätort. Detta skulle kunna att hota tillgängligheten till den
viktiga och unika miljö skärgården, våra insjöar och vattendrag är för haninges invånare.
Det saknas i utredningen ett perspektiv på hur strandområden kan komma att se ut i
framtiden med de nya bestämmelserna.
Vänsterpartiet i haninge håller det i remissvaret poängterade synpunkterna på att många av
skrivelserna är otydliga och ger upphov till viss tillämpningsproblematik. Vänsterpartiet delar
dock inte uppfattningen om att begränsningarna avseende landsbygdsområden är för strikta,
utan ser snarare att det är rimligt att man göra kriterierna för vad som kan bli
landsbyggdsområden mer restriktiva för att skydda den unika skärgårdsmiljön haninge har
idag. Vänsterpartiet haninge ser också att avsaknaden av begränsningar med hänseende till
landsbygdsområdens omfattning i kombination med de nya otydliga kriterierna riskera att
urholka strandskyddet för områden som idag omfattas av strandskydd, detta menar vi kan
leda till att dessa områden tappar det nödvändiga skydd som det idag besitter.
Vänsterpartiet i haninge menar att remissvaret borde i större utsträckning ta medborgarnas
allemansrättsliga tillgänglighet till strandområden på större allvar och och lyfta det risker som
finns med att ändra hur strandskyddet ska tillämpas samt tydligare ta ställning för att värna
om den unika miljö med tillhörande biotoper och biologiska mångfald som haninge kommun i
många hänseenden har ansvar över.
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